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BB prevê saída de 5 mil em programa de demissão
BB prevê saída de 5 mil em programa de demissão
Banco anuncia o fechamento de 361 unidades, entre agências, postos de atendimento e escritórios no primeiro semestre
O Banco do Brasil (BB) anunciou  nesta segunda-feira, em fato relevante ao mercado, a abertura de programas de demissão
voluntária e fechamento de 361 unidades, entre agências, postos de atendimento e escritórios no primeiro semestre deste ano.
O programa de demissão, que vai até fevereiro, prevê o desligamento de 5 mil pessoas. Segundo o BB, a economia anual
estimada com as mudanças é de R$ 353 milhões em 2021 e R$ 2,7 bilhões até 2025.
Veja:  Brasileiros desbravam nova rota de imigração no interior de Portugal. Conheça as oportunidades
De acordo com o comunicado, das 361 unidades a serem fechadas, 112 são agências, 242 são postos de atendimento e sete são
escritórios.
Pelo menos 243 agências serão convertidas em postos de atendimento e oito postos de atendimento serão transformados em
agências. Outras 145 unidades de negócios serão transformadas em lojas do BB, sem guichês de caixas.
Investimento: Bitcoin dispara e atrai atenção de gestores e empresas
O banco informou ainda a criação de 28 unidades de negócios, sendo 24 especializadas em agronegócio.
“A reorganização da rede de atendimento objetiva a sua adequação ao novo perfil e comportamento dos clientes”, explicou o
banco.
Fuga de cérebros:Pandemia acelera saída de profissionais qualificados para o exterior
Com a pandemia, cresceram as transações on-line e o uso de aplicativos dos bancos, que aproveitam para cortar custos de
operação. As instituições têm sido pressionadas pelo risco de calotes.
— O banco está direcionando mais para o atendimento via internet, que é o novo mundo. O BB tem cerca de 92 mil funcionários,
o que dá uma redução de cerca de 5% do quadro funcional. O mais importante é a sinalização que o BB dá, de que quer
continuar competindo ombro a ombro com os grandes bancos privados. Em setembro de 2020, quase 87% das transações do
banco foram feitas pela internet. O BB corre para ter melhor produtividade — diz João Augusto Salles, estrategista em renda
variável da Senso Corretora e especialista em sistema financeiro.<SW>

Disputa com setor privado
Mesmo com queda da inadimplência no ano passado, o resultado financeiro do BB do terceiro trimestre foi afetado pelo aumento
de 40,5% das provisões para empréstimos duvidosos — quando se faz uma reserva de capital para eventuais problemas de
pagamentos dos clientes no futuro.
Petrobras:  Empresa reabre programa de demissão voluntária neste começo de ano
A avaliação é que o auxílio emergencial ajudou no pagamento do crédito em dia, mas, como o benefício não foi prorrogado em
2021, acredita-se que os calotes podem crescer.
O BB aprovou duas modalidades de desligamento incentivado voluntário aos funcionários:  o Programa de Adequação de
Quadros (PAQ), melhorando a distribuição da força de trabalho, com preenchimento de vagas e redução de funcionários onde
houver excesso, no entender do banco. Há ainda o Programa de Desligamento Extraordinário (PDE), disponível a todos os
funcionários do BB.
“A estimativa do BB é que cerca de 5 mil funcionários venham a aderir aos dois programas de desligamento. O número final de
adesões,  assim  como  o  respectivo  impacto  financeiro,  serão  informados  ao  mercado  após  o  encerramento  dos  períodos  de
adesão que ocorrerá até 5 de fevereiro”, diz o comunicado do banco.
Em nota, a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) criticou o anúncio:“A ANABB entende que o
esvaziamento do BB e o enfraquecimento de sua atuação em áreas chave de negócios comprometem sua solidez e seu papel de
banco público”.
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